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Топ новини
Трамп
задоволений
Тіллерсона в Росії

перемовинами

Президент США Дональд Трамп задоволений перебігом
переговорів
держсекретаря
Рекса
Тіллерсона
з
російським керівництвом у Москві, назвавши їх навіть
більш успішними

Росія заблокувала нову резолюцію щодо
Сирії в Радбезі ООН
Російська Федерація скористалася правом вето в Раді
Безпеки ООН і заблокувала прийняття проекту резолюції
по Сирії, який засуджує використання хімічної зброї у
країні.

Трамп закликав якнайшвидше покласти
край війні в Сирії
Президент США Дональд Трамп закликав якнайшвидше
покласти край війні в Сирії. Про це він сказав під час
спільної прес-конференції у Вашингтоні з генсекретарем...
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спільної прес-конференції у Вашингтоні з генсекретарем...

КНДР готує на сьогодні "велику подію":
ЗМІ закликали бути напоготові
Влада Північної Кореї закликали іноземних журналістів, які
перебувають у країні, бути готовими до "великої і важливої
події". Про це повідомляє Reuters, зазначаючи...

Трамп пригрозив Кім Чен Ину атомними
підводними човнами
Президент США Дональд Трамп попросив голову КНР Сі
Цзіньпіна повідомити лідеру КНДР Кім Чен Ину про те, що
"у США є не тільки авіаносці, але й атомні підводні човни".

Україна замістила російські комплектуючі
для ракети-носія «Циклон-4М»
КБ «Південне» повністю виконало імпортозаміщення
російських комплектуючих для виготовлення ракети-носія
«Циклон-4М». Про це на прес-конференції в Дніпрі...

Світ

Австралійська база Pine Gap стане США в
нагоді у разі операції проти КНДР
Секретна австралійська база Pine Gap відіграватиме
ключову роль у разі військової операції США проти
Північної Кореї чи перехоплення північнокорейських ракет.

Тіллерсон
у
Москві
заявив
можливість посилення тиску на РФ

про

Держсекретар Рекс Тіллерсон не порушував питання про
послаблення санкцій США проти Росії через її агресію в
Україні, натомість попередив про можливість посилення...

Трамп сумнівається, що Асад застосував
хімзброю без відома Росії
Президент США Дональд Трамп сумнівається, що глава
Сирії Башар Асад міг застосувати заборонену хімічну
зброю без відома росіян, які всіляко підтримують його.
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зброю без відома росіян, які всіляко підтримують його.

Держсекретар США запропонував Москві
усунути Асада в мирний спосіб
Башар Асад, який очолює злочинний режим у Сирії, не
має політичного майбутнього у своїй країні, тому США
пропонують усунути його від влади мирним шляхом.

Постпред США в ООН: Росія
припинити покривати злочини Асада

має

Для Росії настав час припинити покривати злочинні акти
режиму Башара Асада в Сирії, в тому числі застосування
ним хімічної зброї проти мирного населення.

Тіллерсон назвав умову для покращення
відносин з РФ: Виконайте "Мінськ"
Поки російська сторона не досягне прогресу в виконанні
своїх зобов'язань за Мінськими угодами та не припинить
насильство в Україні, відносини між США і РФ не можуть...

Представник РФ нагрубив британському
колезі під час засідання Радбезу ООН
Заступник представника Росії при ООН Володимир
Сафронков під час засідання Ради безпеки ООН накричав
на представника Великобританії Меттью Райкрофта.

Трюдо: Для Путіна настав момент вибору
Міжнародна спільнота закликає Володимира Путіна
ухвалити «правильне рішення», обираючи між підтримкою
сирійського режиму або співпрацею із рештою світу.

НАТО не
бачить суперечностей
продовженні діалогу з Росією

у

НАТО продовжує нарощувати колективну оборону та
стримування, зберігаючи при цьому політичний діалог з
Росією. Про таку політику Альянсу вкотре нагадав...

Країни
"Східного
партнерства"
перспективі долучаться до ЄС - Дуда

у

Процес зближення країн "Східного партнерства" до ЄС у
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Процес зближення країн "Східного партнерства" до ЄС у
перспективі завершиться приєднанням цих країн до
Євросоюзу. На цьому під час зустрічі з главами МЗС...

В Єгипті встановили особу терориста з
Александрії
Міністерство внутрішніх справ Єгипту встановила особу
терориста-смертника, що здійснив вибух у Соборі Святого
Марка в Александрії. Про це повідомляє Reuters.

Манафорт
хоче
зареєструватися
Мін'юсті США як іноземний агент

в

Екс-керівник президентської кампанії Дональда Трампа
Пол Манафорт планує зареєструвати у Міністерстві
юстиції США в якості іноземного агента. Про це заявив...

Прапор РФ таки став другим "державним"
в Придністров'ї
Верховна Рада невизнаної ПМР прийняла в остаточному
читанні законопроект, згідно з яким російський прапор
став другим державним в регіоні.

Україна

Доба в АТО: понад 60 ворожих обстрілів,
загинув український військовий
Ситуація у зоні АТО ускладнюється. За минулу добу
російсько-окупаційні війська 61 раз обстріляли позиції
Збройних Сил України. Про це повідомляє у Фейсбуці
прес-центр АТО.

Балаклія: від боєприпасів очищують 100
метрову зону біля арсеналу
Піротехнічні
розрахунки
ДСНС
очистили
від
вибухонебезпечних предметів територію Балаклії та
дев’ятьох населених пунктів, які потрапили в зону НС...

Пашинський сказав, скільки
Україна втратила у Балаклії

грошей

Унаслідок пожежі на арсеналі в Балаклії Україна втратила
боєприпасів на мільярд доларів. Про це в ефірі "5-го
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боєприпасів на мільярд доларів. Про це в ефірі "5-го
каналу" розповів голова комітету ВР з питань
національної

Онищенко заявив, що отримав статус
політбіженця в одній з країн ЄС
Одна із країн Європи надала депутату Олександру
Онищенку статус політичного біженця. Про це він
особисто заявив у коментарі "Еспресо.TV".

З підозрюваного у вбивстві журналіста
Веремія зняли браслет
Фігурант справи про вбивство під час подій Революції
гідності журналіста В’ячеслава Веремія Юрій Крисін на
волі. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак...

Російський
«Сбєрбанк»
надав
НБУ
документи щодо продажу української
«дочки»
Нацбанк отримав документи від керівництва «Сбєрбанку
России» щодо продажу української «дочки». Про це
повідомляє прес-служба НБУ.

Точка зору

Російські «фейкові» новини становлять
загрозу для бізнесу ЄС
Росія продовжує дискредитувати будь-які підприємства,
які можуть загрожувати її монополії на поставки на
український ринок. На вільних ринках конкуренція...

Добрий суддя - бідний суддя
Жодна зі 100 законодавчих поправок, якими пропонували
зменшити зарплати суддям КС, у Раді не пройшла. Хто
мені скаже, навіщо суддям Конституційного суду такі...

Полтавські битви. Як
чувство" пана Мамая?

"привести

в

Продовження протестних пристрастей у Полтаві на тлі
"протестів

у

відповідь"

мера

міста

http://archive.sendpulse.com/d548e10a/?_ga=1.120236872.1343383106.1487161111

Олександра
5/7

13.04.2017

Єдина країна - Україна і світ - 13.04.2017

"протестів у відповідь" мера міста Олександра
Мамая. Уже кілька днів у Полтаві вирують пристрасті,
пов'язані з...

Суспільство

13 квітня. Пам’ятні дати
Сьогодні в Польщі – День пам’яті жертв Катині. Саме 13
квітня 1943 року з’явились перші німецькі повідомлення
про трагедію в Катині, де навесні 1940 року...

Пулітцерівську
премію
отримав
австралійський фотограф з українським
корінням
Цьогорічну Пулітцерівську премію за документальне фото
виборов австралійський фотограф з українським корінням
Данило Берегулак. Нагороду він отримав за висвітлення...

Фонд БУЛ у Москві передадуть Центру
слов'янських культур - МЗС РФ
Фонд Бібліотеки української літератури в Москві буде
передано Центру слов'янських культур впродовж 2017
року. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ...

Бідними у
населення

Росії себе

вважають 35%

У РФ 6% опитаних відзначили, що для них важко купити
продукти, 29% - що їм ледве вистачає грошей на одяг. Про
це повідомляє ВЦВГД, що проводив опитування.

В Австралії світ побачила книга
українськими великодніми рецептами

з

В австралійському видавництві Sova Books вийшло
друком кулінарно-етнографічне видання «Традиційний
Великдень: українські великодні рецепти». Автор книги...

"Бориспіль" знову
"Georgian Airways"

прийматиме

рейси

З 13 квітня грузинська авіакомпанія "Georgian Airways"
поновлює рейси до аеропорту "Бориспіль". Про це
http://archive.sendpulse.com/d548e10a/?_ga=1.120236872.1343383106.1487161111
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поновлює рейси до аеропорту "Бориспіль". Про це
інформує сайт аеропорту.

13 квітня: народний календар і
астровісник
Сьогодні Чистий Четвер; печемо паски й запалюємо
Страсну свічку. Наші пращури останні дні напередодні
Великодня вважали жалобливими...

© Copyright, 2017, Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" • 01001, м. Київ,
вул. Б.Хмельницького 8/16

Ви отримали дану розсилку, так як є клієнтом чи підписником Українське національне
інформаційне агентство "Укрінформ". Отказаться от рассылки

Отправлено через

http://archive.sendpulse.com/d548e10a/?_ga=1.120236872.1343383106.1487161111

7/7

